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 الجديدة gTLDبرنامج نطاقات  –خلفية 

أصحاب مصلحة متعددين، ُمخصصة لتنسيق نظام منذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية تضم  ICANNنظًرا ألنه تم تأسيس 
تعزيز المنافسة في سوق  -التي تعترف بها الواليات المتحدة وحكومات أخرى  -عناوين اإلنترنت، آان أحد مبادئها األساسية 

ام عناوين وسيتيح التوسع مزيًدا من االبتكار والخيار والتغيير في نظ. أسماء النطاقات مع ضمان أمان اإلنترنت واستقراره
بليون  1.5وفي عالم يتكون من . اسم نطاق فقط من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة 21اإلنترنت، الذي يقتصر اآلن على 

 .فإن التنوع والخيار والمنافسة هي مفتاح النجاح المتواصل والوصول إلى الشبكة العالمية -ويتزايد هذا العدد  -مستخدم لإلنترنت 

الجديدة القادمة هذه بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة  gTLDل إلى قرار بدء تشغيل جوالت طلب اشتراك نطاقات وقد تم التوص
الحكومات واألفراد والمجتمع  -وقد شارك ممثلون ألصحاب المصلحة . مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع اإلنترنت العالمي

 18على نطاق واسع في المناقشات التي استمرت ألآثر من  -الفكرية والمجتمع التقني المدني والدوائر التجارية ودوائر الملكية 
وهي إحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق السياسة  -) GNSO(، انتهت منظمة دعم األسماء العامة 2007وفي أآتوبر . شهًرا

الجديدة، واعتمدت  gTLDصوص نطاقات من أعمال تطوير السياسة الخاصة بها بخ - ICANNالعالمية لإلنترنت في منظمة 
 2008بتبني السياسة التي طورها المجتمع في يونيو  ICANNوآان قرار مجلس إدارة مديري منظمة . مجموعة من التوصيات

يمكن االطالع على موجز شامل لعملية السياسة ونتائجها . بباريس بمثابة ذروة عملية تطوير السياسة هذه ICANNفي اجتماع 
 ./http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds: موقععلى ال

بنشرها لمساعدة  ICANNوهذه الوثيقة جزء من سلسلة من األوراق التي سيتم استخدامها آمذآرة تفاهم توضيحية تقوم منظمة 
وستتيح فترة  .بشكل أفضل -الدليل المساعد لمقدمي الطلبات ُيسمى أيًضا  الذي -) RFP(مجتمع اإلنترنت على فهم طلب العرض 

وسيتم استخدام تلك . التعليق العام على الدليل المساعد لمقدمي الطلبات تلقي مراجعة ومشارآة مجتمع اإلنترنت بشكل تفصيلي
بإصدار الدليل المساعد  ICANNوستقوم منظمة  .لباتالتعليقات بعد ذلك لتنقيح الوثائق في إطار إعداد دليل مساعد نهائي لمقدمي الط

لالطالع على المعلومات الحالية والجداول الزمنية  .2010النهائي لمقدمي الطلبات وفتح عملية طلب االشتراك في النصف األول من عام 
-http://www.icann.org/en/topics/newالجديدة، الرجاء االنتقال إلى الموقع  gTLDواألنشطة ذات الصلة ببرنامج 

gtld-program.htm. 

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة . الرجاء العلم أن هذه هي مسودة مناقشة فقط
 .زال يخضع البرنامج لمشاورة ومراجعة إضافيتينالجديدة حيث ال gTLDالخاصة ببرنامج نطاقات 
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 ملخص النقاط الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة

للحصول على تعليقات بشأن العرض إليجاد إجراء لحل النزاع من أجل حل االدعاء بأن ُمشغل  ICANNتسعى منظمة  •
 .ي طلبها بشكل صحيحالجديد ال يقوم بتنفيذ قيود التسجيل التي اقترحتها ف gTLDشرآة تسجيل 

ولن يكون من العدل السماح لشرآات التسجيل بالحصول على فائدة في عملية التوزيع من خالل الوعد بمراقبة التسجيالت  •
 .واستخدام النطاقات الفرعية، ثم يلي ذلك عدم تحميل شرآة التسجيل مسئولية تنفيذ القيود

تجنب الحاجة إلى اتخاذ قرارات مخصصة بشأن محتوى  ICANNوسيتيح مزود خدمة حلول النزاع المستقل لمنظمة  •
 .اإلنترنت واستخدام النطاقات

 
 :مقدمة

أن تقوم بتنفيذ إجراء حل النزاع لمعالجة الشكاوى التي لم يكن مشغل شرآة تسجيل  ICANNما يلي يلخص التخطيط الذي يقضي بأنه على 
وتقوم الحاجة إلى . TLDمراقبة التسجيل واستخدام النطاقات داخل شرآة تسجيل المقيدة على أساس المجتمع يفي بتعهداتها ل TLDنطاقات 

تلك على فكرة أنه لن يكون من العادل إعطاء تفضيل في عملية توزيع نطاقات ) RRDRP(إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة تسجيل 
gTLD بالوفاء بوعده"ع بعينه، ثم يلي ذلك عدم مطالبة مقدم الطلب الجديدة لمقدم طلب على أساس الوعد بتقييد استخدام نطاق على مجتم ." 

على التوصية بإجراءات حل النزاع ذات الصلة لما بعد التفويض من أجل حل الدعاوى التي تفيد بأن ) IRT(ويعمل فريق توصيات التنفيذ 
وغيرها من أعضاء المجتمع  ICANNقامت منظمة آما . تساهم في أنشطة القرصنة اإللكترونية) مشغل(عمليات مشغل شرآة تسجيل معين 

وعلى العكس، ستقوم . بدراسة ومناقشة خيارات متعددة تتعلق بإجراءات حل النزاع فيما بعد التفويض تلك فيما يتعلق بالحقوق الحالية
قم بتنفيذ القيود المعتمدة على بمعالجة الشكاوى التي تفيد بأن مشغل ما لم ي) RRDRP(إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 

 .المجتمع التي اتفق على تنفيذها في اتفاقية مزود االمتداد الخاصة به بالشكل المناسب

 )RRDRP(األساس المنطقي إلجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 
النطاقات على مستوى المسجلين، وهو ما يعد  بشكل عام أن تكون مشترآة مباشرًة في مراقبة استخدام أسماء ICANNلقد تجنبت منظمة 

وآذلك في الحفاظ على قيمها ") على المستوى العام) "DNS(وهي تنسيق نظام أسماء النطاقات ( ICANNمناسًبا في ضوء مهمة منظمة 
 ICANNطريق قصر أنشطة  فيما يتعلق باإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات المتاح من خالل اإلنترنت عن"على سبيل المثال (األساسية 

 ").على تلك األمور التي تقع ضمن مهمتها والتي تتطلب تنسيًقا عالمًيا أو باألحرى تستفيد منه

لتقرير تساؤالت التوافق مع أهلية النطاقات المعتمدة على المجتمع ) UDRP(إن تأسيس عملية مستقلة على غرار سياسة حل النزاع الموحدة 
وفي حالة غياب . من القرارات المخصصة بشأن محتوى اإلنترنت واستخدام النطاقات ICANNد من إبعاد وقيود االستخدام سيستفي

مطالبة بإنفاق الموارد على المناطق المبهمة  ICANN، ستكون منظمة )RRDRP(إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 
القوية بميزة حماية مصالح ) RRDRP(زاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل وستتمتع إجراءات حل الن. لألهلية وتوافق قيود االستخدام

المقيدة المعتمدة على المجتمع الذين يمكنهم، بطريقة أخرى، رؤية مصالحهم الموجودة في  TLDالمسجلين الشرعيين والمؤهلين داخل نطاقات 
وستكون إجراءات حل النزاع الخاصة . TLDليها والمرتبطة بنطاقات تسجيالتهم ُتنتهك من قبل التسجيالت التي تتم بانتهاك القيود المتعاهد ع

الشكوى ذات فائدة أيًضا نظًرا ألنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن االستخدام واألهلية /المعتمدة على االعتراض) RRDRP(بقيود شرآة التسجيل 
 .فقط عندما يوجد طرف ذو مصلحة حقيقي

في أن ذلك سيطالب ) RRDRP(إنشاء إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل وستتمثل بعض االعتراضات المحتملة على 
ICANN  بتنفيذ إجراء بغرض وتأثير إيقاف الحديث المحمي قانونًيا وأن المشغلين، نتيجة إلجراءاتRRDRP قد يصبحون متحمسين ،

بسبب السماح للمسجلين بالتسجيل واستخدام النطاقات بُحرية ) و غيرهامالية أ(للغاية لتقييد المحتوى نظًرا ألنهم قد يتعرضون لعقوبات آبيرة 
 .المقيدة TLDفي نطاقات 

، من منظمات "معتمدة على المجتمع"ستكون  TLDالجديدة أن بعض طلبات تشغيل  gTLDلتوزيع نطاقات  ICANNتصّور عملية منظمة 
مستوًى ما من التفضيل في حالة وجود نزاع على سالسل ضد مقدمي  وقد يتم منح تلك الطلبات. قائمة تمثل مجتمعات محددة ومقصورة

ولكي يتم منح مقدم الطلب المعتمد على المجتمع ذلك التفضيل في حالة وجود نزاع على السلسلة، فإنه سيكون مطالًبا . الطلبات التجاريين
وسيكون األمر متروًآا لمقدم الطلب لكي . يجري النزاع عليها بإثبات شرعية دعواه لتمثيل مجتمع بعينه والصلة القوية بالسلسلة الخاصة التي

، وماهي قيود TLDالمعتمدة على المجتمع، وآيف يمكن استخدام النطاقات في  TLDيقترح قيوًدا فعالة على من يستطيع التسجيل في نطاقات 
 . اختيار السلسلة التي سيتم تنفيذها

 .الوثيقة هذه في األولى بالصفحة المسؤولية إخالء إلى الرجوع الرجاء - فقط للمناقشة - مسودة
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 .الوثيقة هذه في األولى بالصفحة المسؤولية إخالء إلى الرجوع الرجاء - فقط للمناقشة - مسودة
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 )RRDRP(ود شرآة التسجيل تفاصيل تنفيذ إجراءات حل النزاع الخاصة بقي
، يمكن للمنظمة المتضررة أو الفرد المتضرر تسجيل شكوى عن فشل )RRDRP(وفًقا إلجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 

ولية من خالل ويمكن أن تتم معالجة الشكاوى األ. المقيدة المعتمدة على المجتمع TLDالمشغل في االلتزام بالقيود المتفق عليها في نطاقات 
ويمكن أن تعمل رسوم المعالجة الرمزية  InterNIC.net.على الموقع  Whoisنموذج على اإلنترنت مشابه لنظام تقارير مشاآل بيانات 

 ويستلم المشغل نسخة من الشكوى ويكون مطالًبا باتخاذ خطوات معقولة للتحقيق في عدم التوافق الذي تم. على تقليل الشكاوى المتالعب بها
وسيكون لدى مقدم الشكوى الخيار لتصعيد الشكوى في حالة استمرار عدم التوافق ). ومعالجته إذا آان ذلك مشموًال في الضمان(تقريره 
باتخاذ القرار بشأن آون التسجيل الذي ) UDRP(وفي حالة التصعيد، ستقوم لجنة استشارية على غرار سياسة حل النزاع الموحدة . المزعوم
 . لشكوى بشأنه غير مناسب أم ال مع األخذ في االعتبار قيود التسجيل التي اتفق المشغل على العمل وفًقا لهايتم تقديم ا

بخالف الطرف الثالث الذي يقدم دعوى بشأن الحقوق القانونية فيما بعد التفويض، ال يستطيع مقدم الشكوى في الدعوى المعتمدة على 
فلن تكون هناك عالقة تعاقدية بين مقدم الشكوى والمشغل . شغل بناًء على حقوقه القانونية الخاصةالمجتمع، رغم ذلك، تأسيس شكواه ضد الم

آما أن مقدم الشكوى لن يستطيع االدعاء بأنه طرف ثالث مستفيد . يمكن أن تؤدي إلى دعوى فسخ التعاقد ذات الصلة باتفاقية مزود االمتداد
ستضمن أن اتفاقيات مزودي االمتدادات الخاصة بها مع المشغلين ال تجعل أي  ICANNاد، ألن من التزامات معينة في اتفاقية مزود االمتد

عالوة على ذلك، لن يتحمل المشغل واجب االهتمام لمقدم . طرف ثالث مستفيًدا من التزامات المشغلين صراحًة أو ضمنًيا وفًقا لتلك االتفاقيات
 .مزود االمتداد التي قد تؤدي إلى دعوى تستدعي ضرًرا الشكوى فيما يتعلق بالتزاماته وفًقا التفاقية

وتلك التي سيتم إنشاؤها ) UDRP(وسيكون أساس إجراءات الشكوى مشابًها لتلك اإلجراءات الموجودة ضمن سياسة حل النزاع الموحدة 
مزود االمتداد، بقبول إجراءات وسيكون المشغل ملزًما، بموجب اتفاقية : الجديدة gTLDلالعتراضات على الطلبات الخاصة بنطاقات 

 ICANNوستشترط اتفاقية مزود االمتداد أن تكون . طرًفا في أي إجراء من إجراءات الشكوى ICANNولن تكون منظمة . الشكوى
اللجنة والمشغل ملزمين بقرار اللجنة االستشارية الخاصة بحل النزاع، في غياب الظروف غير العادية مثل االنحياز أو الخداع على أساس 

 . االستشارية

على أساس أن يدفع الخاسر لتخصيص ) RRDRP(وسيتم حل الشكاوى المقدمة وفًقا إلجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 
 فلن يرغب المشغلون في تحمل التسجيالت غير المتوافقة طالما أنهم سيتعرضون للدفع عن عمليات نزاع متعددة،: التكاليف للطرف الخاسر

ولن يقوم مقدمو الشكاوى بتقديم شكاوى متالعب بها إذا آانوا مطالبين بتحمل تكاليف اإلجراءات في الحاالت التي ال تكون فيها الشكوى 
 .تستحق العناء

، فإنه قد TLDالمعتمدة على المجتمع لم يتحمل مسئوليته تجاه تنفيذ قيود  TLDوبجانب تحمل تكاليف أية إجراءات وجد فيها أن مشغل نطاقات 
ويمكن أن . يتعرض أيًضا لمعالجات أخرى مثل العقوبات المتدرجة، أو األوامر بالتنفيذ وفًقا للقيود أو فقد الحق في إضافة تسجيالت جديدة

مشغل يكون العالج األقصى لحاالت الفشل الخطيرة في تنفيذ قيود التسجيل هي إعادة التفويض إجبارًيا للنطاق الخاص بشرآة التسجيل إلى 
ويمكن استخدام . مقيد معد الستخدامات المجتمعات المحددة والمقصورة TLDجديد يعتبر قادًرا على تنفيذ المسؤوليات المرتبطة بتشغيل نطاق 

وستكون آافة هذا . إلى مشغل جديد TLDبيانات شرآة التسجيل المودعة في مستودع البيانات للحفاظ على العمليات أثناء نقل أي نطاق 
 .الجات مصممة لمسجلي المشروع الشرعيين والمؤهلينالمع

مسقل، مثلما تم وفًقا ) DRSP(من قبل مزود خدمة حل نزاع ) RRDRP(ستتم إدارة إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 
اإلجراءات على أساس سياسة  وسيتم وضع قواعد. الجديدة gTLDومثلما سيتم وفًقا إلجراءات حل النزاع الخاصة بنطاقات  UDRPلسياسة 
UDRP وآذلك إجراءات حل النزاع األخرى الموضوعة لبرنامج نطاقات ،gTLD  بما في ذلك عملية االعتراض على طلبات (الجديدة

وغيره ) IRT(نطاقات المستوى األعلى وإجراءات حل النزاع الخاصة بالحقوق القانونية فيما بعد التفويض التي يناقشها فريق توصيات التنفيذ 
وبأي حال، يمكن أن تتحكم مجموعة واحدة من القواعد في آال النوعين من شكاوى ما بعد التفويض، مع بنود قليلة تنطبق فقط على ). آخرون

وستتم تكملة قواعد إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل ). مثل عدد األعضاء االستشاريين(إحدى الشكاوى أو األخرى 
)RRDRP(  بقواعد مزود خدمة حل النزاع)DRSP( بنفس الطريقة التي تكمل بها قواعد مزودي خدمة حل النزاع إجراءات حل النزاع ،

 .الجديدة gTLDالخاصة بنطاقات 

 خاتمة
هذه مسودة ). RRDRP(مذآرة التفاهم هذه معّدة لتكون ملخًصا عاًما للمفهوم المقترح إلجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 

 .بالمناقش وتشجعها آذلك ICANNمبدئية للمناقشة فقط، وترحب منظمة 

 


